
Březen 2017

Březen 2017

mailto:ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz
http://www.perfectsoundgroup.cz/
mailto:ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz


Březen 2017

Zesilovače popis MOC RP

Reference Pre Amplifier mat black / provedení matná černá 1 329 000 1

Reference Mono Power Amplifier (pár) mat black / provedení matná černá 1 999 000 1

Reference Stereo Power Amplifier mat black / provedení matná černá 999 000 1

Reference Power Amplifier Support black-silver / provedení černá-stříbrná 116 900

Gramofonové předzesilovače popis MOC RP

Pulsare II Phono mat black / provedení matná černá

silver / provedení stříbrná (pouze přední panel)

Pellere Phono mat black / provedení matná černá

silver / provedení stříbrná (pouze přední panel)

MADE IN ENGLAND  - 5 LET Záruka

99 900 1

164 900 1

Plně symetrická konstrukce výkonového zesilovače - dva masivní monobloky s precizním 

chladícím systémem; výkon 430W/ 8Ω; transformátor s výkonem 2KVA; výkonová rezerva 

kondenzátorů s kapacitou 600.000µF; vstupy: 1x XLR, 1x RCA; výstupy: 4x robustní 

reprosvorky; rozměry: 500x650x300mm; hmotnost: 65kg/ ks

Stereo výkonový zesilovač nesymetrické konstrukce s precizním chladícím systémem; výkon 

2x250W/ 8Ω; transformátor s výkonem 2,3KVA; výkonová rezerva kondenzátorů s 

kapacitou 272.000µF; vstupy: 2x XLR, 2x RCA; výstupy: 8x robustní reprosvorky; rozměry: 

500x650x300mm; hmotnost: 59kg/ ks

Referenční provedení stolku je optimální řešení pro oddělené umístění Reference Power 

Amplifier (Mono i Stereo) od zbývající audio sestavy; jeho izolační, estectické a konstrukční 

vlastnosti plně odpovídají velmi vysoké hmotnosti a designu Reference série

Předzesilovač ultimativní konstrukce postavené na třech blocích (napájení, elektronika, 

řízení hlasitosti); transformátor s výkonem 1KVA; baterie kondenzátorů s kapacitou 

350.000µF(polovina výkonové rezervy je pro napájecí část, druhá pro samotný 

předzesilovač); vstupy: 4x Phono (2xXLR/2xRCA) s plnohodnotným nastavením pro 

MM/MC přenosky, 3x XLR Line , 3x RCA Line; výstupy: 4x XLR, 4x RCA; rozměry: 

500x410x190mm; hmotnost: 34kg/ řídící jednotka, 28kg/ napájecí jednotka

Prvotřídní řešení gramofonového předzesilovače s nastavením zisku anebo hodnoty odporu 

a kapacity dle zátěže, případně navolení vlastní hodnoty odporu; režim mono; subsonic filtr; 

vstupy RCA/XLR - vnitřní konstrukce signálu plně symetrická - výstup volitelný RCA/XLR; 

externí zdvojený regulovaný napájecí zdroj 300VA; provedení: černé, stříbrné; rozměry: 

290x240x100mm; váha: 3,8kg/řídící jednotky, 6,4kg/PSU

Průkopník gramofonového předzesilovače Pulsare; nastavení zisku anebo hodnoty odporu 

a kapacity dle zátěže pomocí spínačů na spodní základové desce; vstupy RCA/XLR - vnitřní 

konstrukce signálu plně symetrická - výstup volitelný RCA/XLR; externí regulovaný napájecí 

zdroj 300VA; provedení: černé, stříbrné; rozměry: 290x240x100mm; váha: 3,8kg/řídící 

jednotky, 6,4kg/PSU
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Gramofonové předzesilovače popis MOC RP

Pulsus Phono mat black / provedení matná černá 52 990 1

Pellar Phono mat black / provedení matná černá 26 990 1

Reprosoustavy Reference series popis MOC/pár RP

Reference One mat black / provedení matná černá

bronze / provedení bronzové barvy

charcoal silver / provedení stříbrná dřevěné uhlí

Reference Two mat black / provedení matná černá

bronze / provedení bronzové barvy

charcoal silver / provedení stříbrná dřevěné uhlí

Reference Three mat black / provedení matná černá

bronze / provedení bronzové barvy

charcoal silver / provedení stříbrná dřevěné uhlí

Základní model gramofonového předzesilovače, nastavení zisku pomocí přepínačů na 

spodní základové desce; odpor nastaven na 47k (vhodné pro MM přenosky), RCA konektory 

pro přehrání hodnoty odporu dle použité přenosky, nesymetrické zlacené vstupy a výstupy 

RCA; vnitřní regulovaný napájecí zdroj s 24VA transformátorem; provedení: černé; 

rozměry: 120x230x70mm; váha: 1,6kg

MADE IN ENGLAND  - 5 LET Záruka

5 249 900 1

3 599 000 1

2½-pásmová bass-reflexová stojanová reprosoustava; mimořádný design konstrukce 

kabinetu používá letecko-kosmickou třídu hliníkových plátů o tloušťce až 20mm; měniče: 

2x160mm LF/MF, 1x28mm HF; kmit. rozsah (+/-3dB): 35Hz-22kHz; dopor.zes. 40-400W; 

citlivost: 88dB; impedance: 6Ω; rozměry VxŠxH: 590x230x525mm (bez podstavce), 

1140x460x605mm (vč. podstavce); hmotnost: 100kg/ks

1 359 000 
vč.stojanů

1

Pulsus zachovává principy a koncept vyšších modelů, flexibilita nastavení zisku anebo 

hodnoty odporu a kapacity dle zátěže pomocí spínačů na spodní základové desce; 

nesymetrické zlacené vstupy a výstupy RCA; externí regulovaný napájecí zdroj s 35VA 

transformátorem; provedení: černé; rozměry: 120x220x70mm; váha: 1kg/řídící 

jednotky,1,7kg/PSU

3-pásmová bass-reflexová podlahová reprosoustava; mimořádný design konstrukce 

kabinetu používá letecko-kosmickou třídu hliníkových plátů o tloušťce až 40mm; měniče: 

4x254mm LF, 2x160mm MF, 1x28mm HF; kmit. rozsah (+/-3dB): 20Hz-22kHz; dopor.zes. 80-

1200W; citlivost: 91dB; impedance: 4Ω; rozměry VxŠxH: 1970x346x522mm (bez 

podstavce), 2055x550x540mm (vč. podstavce); hmotnost: 340kg/ks

3-pásmová bass-reflexová podlahová reprosoustava; mimořádný design konstrukce 

kabinetu používá letecko-kosmickou třídu hliníkových plátů o tloušťce 20 až 30mm; měniče: 

2x228mm LF, 2x160mm MF, 1x28mm HF; kmit. rozsah (+/-3dB): 24Hz-22kHz; dopor.zes. 80-

1200W; citlivost: 90dB; impedance: 4Ω; rozměry VxŠxH: 1250x346x522mm (bez 

podstavce), 1355x550x540mm (vč. podstavce); hmotnost: 200kg/ks
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Reprosoustavy Reference series popis MOC/pár RP

Reference Four mat black / provedení matná černá

bronze / provedení bronzové barvy

charcoal silver / provedení stříbrná dřevěné uhlí

Šasi gramofonu (bez gramofonového ramene a přenosky ) MOC RP

Acutus Reference Mono SP chrome / provedení kombinace chromu a černé 969 000 4

Acutus Reference SP chrome / provedení kombinace chromu a černé 635 000 4

Acutus SP chrome / provedení kombinace chromu a černé 414 900 3

Sequel SP satin silver / provedení kombinace matné stříbrné a černé

mat black / provedení matná černá

MADE IN ENGLAND  - 5 LET Záruka

Acutus představuje vyjímečně odpružený gramofon s dvojitým řemínkovým pohonem a 

velmi precizním napájením; otáčky 33,3 a 45 RPM; váha talíře 10kg; Clamp s efektivním  

dvojitým přítlakem; nosný systém je převrácený koncept z nerezové oceli; vibrace eliminuje 

unikátní jednobodové speciálně tvarované ložisko z karbidu a safíru; jedinečný závěsný 

mechanismus na třech bodech (vertikální pružiny a horizontální elastické kroužky); příprava 

pro rameno SME (adaptéry volitelné); ručně dělaný a přesný synchronní AC motor 24V 

140mNm; napájecí zdroj s DSP kontrolou (přesné nastavení otáček); gramofon: 

460x400x210mm/19kg; PSU: 250x215x95mm/3,5kg

Sequel je zdokonalené šasi Volvere s pohonem Acutus SP; dvojitý řemínkový pohon; otáčky 

33,3 a 45 RPM; váha talíře 6,7kg; efektivní Clamp systém; nosný systém je převrácený 

koncept z nerezové oceli; vibrace eliminuje unikátní jednobodové speciálně tvarované 

ložisko z karbidu a safíru; závěsný mechanismus na třech bodech (vertikální pružiny a 

horizontální elastické kroužky); příprava pro rameno SME (adaptéry volitelné); 

modifikovaný synchronní AC motor 24V 140mNm; napájecí zdroj s DSP kontrolou (přesné 

nastavení otáček); gramofon: 425x370x205mm/12,6kg; PSU: 250x215x95mm/3,5kg

Klenot přesného strojírenství a naprosto unikátního napájení; dvojitý řemínkový pohon s 

maximální přesností; otáčky 33,3 a 45 RPM; váha talíře 10kg; Clamp s efektivním  dvojitým 

přítlakem; nosný systém je převrácený koncept z nerezové oceli; vibrace eliminuje unikátní 

jednobodové speciálně tvarované ložisko z karbidu a safíru; jedinečný závěsný 

mechanismus na třech bodech (vertikální pružiny a horizontální elastické kroužky); příprava 

pro rameno SME (volitelné adaptéry); ručně dělaný a přesný synchronní AC motor 24V 

140mNm; extra napájecí zdroj (1kVA) s DSP mikro kontrolou motorové jednotky; 

gramofon: 460x400x210mm/19kg; PSU: 415x350x140mm/20,1kg

499 000 
vč.stojanů

1

2-pásmová bass-reflexová stojanová reprosoustava; mimořádný design konstrukce 

kabinetu používá letecko-kosmickou třídu hliníkových plátů o tloušťce až 15mm; měniče: 

1x160mm LF/MF, 1x28mm HF; kmit. rozsah (+/-3dB): 40Hz-22kHz; dopor.zes. 40-300W; 

citlivost: 88dB; impedance: 6,5Ω; rozměry VxŠxH: 367x210x440mm (bez podstavce), 

995x230x440mm (vč. podstavce); hmotnost: 40kg/ks(vč.stojanu); volitelná barva podložek - 

černá, červená anebo měděná 

Modifikace Acutus Reference Mono SP je po letech vývoje zdokonalena o zcela nový 

masivní zdroj ve skutečné mono konstrukci, který napájí každou cívku motoru zvlášť 

(2x1kVA síťové transfomátory, zdvojené regulované napájecí stupně, dvojitá obrovská 

rezerva kondenzátorů); precizní šasi gramofonu i přesný synchronní AC motor jsou 

identické jako Acutus Reference SP; nový napájecí zdroj mono v provedení Reference Pre 

& Mono Amplifiers; gramofon: 460x400x210mm/19kg; PSU: 500x450x240mm/53kg

243 900 3
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Šasi gramofonu (bez gramofonového ramene a přenosky ) MOC RP

Volvere SP satin silver / provedení kombinace matné stříbrné a černé

mat black / provedení matná černá

Diva II SP mat black / provedení matná černá 110 900 3

Diva II mat black / provedení matná černá 69 990 2

Ingenium příprava pro rameno Project 9" mat black / provedení matná černá 36 990 2

Ingenium vč. ramene Project 9"cc Carbon mat black / provedení matná černá 55 990 2

Ingenium příprava pro rameno SME 9" mat black / provedení matná černá 36 990 2

MADE IN ENGLAND  - 5 LET Záruka

Vstupní model Ingenium sdílí inženýrskou kvalitu a konstrukci AVID, používá klíčové prvky 

oceněného modelu Diva II; řemínkový pohon a robustní jednolité šasi; otáčky 33,3 a 45 

RPM; MDF talíř/2,5kg; efektivní Clamp systém (středové přítlačné závaží); nosný systém je 

převrácený koncept z nerezové oceli; vibrace eliminuje unikátní jednobodové speciálně 

tvarované ložisko z karbidu a safíru; odpružený mechanismus (elastomer); příprava pro 

rameno Project 9" (volitelné adaptéry); synchronní AC motor 230V 12mNm; rozměry 

gramofonu: 370x305x130mm; váha: 5.4kg /vč.ramene: 5,9Kg 

Vstupní model Ingenium sdílí inženýrskou kvalitu a konstrukci AVID, používá klíčové prvky 

oceněného modelu Diva II; řemínkový pohon a robustní jednolité šasi; otáčky 33,3 a 45 

RPM; MDF talíř/2,5kg; efektivní Clamp systém (středové přítlačné závaží); nosný systém je 

převrácený koncept z nerezové oceli; vibrace eliminuje unikátní jednobodové speciálně 

tvarované ložisko z karbidu a safíru; odpružený mechanismus (elastomer); příprava pro 

rameno SME 9" (volitelné adaptéry); synchronní AC motor 230V 12mNm; rozměry 

gramofonu: 390x305x130mm; váha: 5.6kg

Jednolitá robustní konstrukce gramofonu s řemínkovým pohonem a dokonalým 

odpružením; otáčky 33,3 a 45 RPM; MDF talíř/2,5kg; efektivní Clamp systém; nosný systém 

je převrácený koncept z nerezové oceli; vibrace eliminuje unikátní jednobodové speciálně 

tvarované ložisko z karbidu a safíru; odpružený mechanismus na třech bodech (3 vrstvy 

elastomeru); příprava pro rameno SME (adaptéry volitelné); synchronní AC motor 24V 

12mNm; oddělený napájecí zdroj; rozměry gramofonu: 450x390x140mm; PSU: 

158x160x60mm; váha: 9kg vč. PSU

První AVID gramofon s dvojitým řemínkovým pohonem a robustním šasi; otáčky 33,3 a 45 

RPM; hliníkový talíř 6,3kg; efektivní Clamp systém; nosný systém je převrácený koncept z 

nerezové oceli; vibrace eliminuje unikátní jednobodové speciálně tvarované ložisko z 

karbidu a safíru; odpružený mechanismus na třech bodech (3 vrstvy elastomeru); příprava 

pro rameno SME (adaptéry volitelné); synchronní AC motor 24V 12mNm; napájecí zdroj s 

DSP kontrolou (přesné nastavení otáček); rozměry gramofonu: 450x390x140mm; rozměry 

PSU: 158x283x60mm; váha: 12,8kg vč. PSU

174 900 3

Volvere je ztělesněním zakázkového AVID unikátního odpruženého systému a precizního 

strojírenství; dvojitý řemínkový pohonem; otáčky 33,3 a 45 RPM; váha talíře 6,7kg; 

efektivní Clamp systém; nosný systém je převrácený koncept z nerezové oceli; vibrace 

eliminuje unikátní jednobodové speciálně tvarované ložisko z karbidu a safíru; závěsný 

mechanismus na třech bodech (vertikální pružiny a horizontální elastické kroužky); příprava 

pro rameno SME (adapt. volit.); modifikovaný synchronní AC motor 24V 55mNm; napájecí 

zdroj s DSP kontrolou (přesné nastavení otáček); gramofon: 425x370x205mm/12,5kg; 

PSU: 158x283x60mm/2,2kg
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Šasi gramofonu (bez gramofonového ramene a přenosky ) MOC RP

Ingenium příprava pro rameno  SME 12" mat black / provedení matná černá 44 490 2

Ingenium Twin příprava pro rameno 2x SME mat black / provedení matná černá 55 990 2

Ingenium příprava pro rameno Rega mat black / provedení matná černá 36 990 2

vstupní model Ingenium s přípravou na rameno Rega

mat black / provedení matná černá 36 990 2

vstupní model Ingenium s přípravou na rameno Jelco SA250

Kryty na gramofony popis MOC

Flat Cover
Designové provedení plochého akrylového krytu na horní část 

gramofonu, pro všechny typu modelů AVID. Ekonomické řešení 

ochrany proti prachu a zabezpečení jehly gramofonu.

2 690

Acutus Full Cover

Plný kryt s vyrytým logem AVID, výroba z čistého akrylu o tloušťce 

3mm, zádní příprava průchodu kabelů, vybaven opracovanými 

podložkami (během manipulace kryt zpevňují, tlumí kontakt s 

plochou). Vnější rozměry: 512x422x242mm, váha: 2,2kg

14 990

Volvere Full 

Cover 

Plný kryt vhodný pro modely Volvere a Sequel, výroba z akrylu o 

tloušťce 3mm, zádní příprava průchodu kabelů, vybaven 

opracovanými podložkami (během manipulace kryt zpevňují, tlumí 

kontakt s plochou). Vnější rozměry: 466x396x230mm, váha: 1,9kg

8 390

Diva Full Cover 
Plný kryt vhodný pro modely Diva II a Diva II SP, úspornější výroba z 

akrylu o tloušťce 3mm, zádní příprava průchodu kabelů. Vnější 

rozměry: 466x396x155mm, váha: 1,4kg

5 990

MADE IN ENGLAND  - 5 LET Záruka

Vstupní model Ingenium sdílí sdílí inženýrskou kvalitu a konstrukci AVID a používá klíčové 

prvky oceněného modelu Diva II; řemínkový pohon a robustní jednolité šasi; otáčky 33,3 a 

45 RPM; MDF talíř/2,5kg; efektivní Clamp systém (středové přítlačné závaží); nosný systém 

je převrácený koncept z nerezové oceli; vibrace eliminuje unikátní jednobodové speciálně 

tvarované ložisko z karbidu a safíru; odpružený mechanismus (elastomer); příprava pro 

rameno SME 12" (volitelné adaptéry); synchronní AC motor 230V 12mNm; rozměry 

gramofonu: 461x314x130mm; váha: 6.3kg 

Vstupní model Ingenium sdílí sdílí inženýrskou kvalitu a konstrukci AVID a používá klíčové 

prvky oceněného modelu Diva II; řemínkový pohon a robustní jednolité šasi; otáčky 33,3 a 

45 RPM; MDF talíř/2,5kg; efektivní Clamp systém (středové přítlačné závaží); nosný systém 

je převrácený koncept z nerezové oceli; vibrace eliminuje unikátní jednobodové speciálně 

tvarované ložisko z karbidu a safíru; odpružený mechanismus (elastomer); příprava pro 

rameno 2xSME (9"/9" anebo 9"/12"; volitelné adaptéry); synchronní AC motor 230V 

12mNm; model Twin 9"/9": 478x306x130mm/6.9kg, model Twin 9"/12": 

552x313x130mm/7,1kg 

Ingenium příprava pro rameno Jelco SA250                                     

(nikoli 250ST)
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Gramofonové přenosky NAGAOKA* (dodávka vč. šasi gramofonu) MOC

Nagaoka MP 110   
Made In Japan

eliptický diamantový hrot; chvějka z hliníkové slitiny; výstupní 

napětí: 5,0mV; kmit.rozsah: 20Hz-20kHz; zatěžovací odpor: 47kΩ; 

hmotnost: 6,5g

4 590

Nagaoka MP 150         
Made In Japan

eliptický diamantový hrot; chvějka z duralu/tvrzené hliníkové slitiny; 

výstupní napětí: 4,5mV; kmit.rozsah: 20Hz-20kHz; zatěžovací odpor: 

47kΩ; hmotnost: 6,5g

10 990

Nagaoka MP 500               
Made In Japan

"line contact" diamantový hrot; chvějka z vysoce pevného bóru; 

výstupní napětí: 3,0mV; kmit.rozsah: 20Hz-25kHz; zatěžovací odpor: 

47kΩ; hmotnost: 8g

25 990

Příslušenství a doplňky MOC

Alignment Gauges Universal Alignment Gauge 1 390

SME Alignment Gauge 1 390

Level 45 1 990

Isopuk Isopuk 5 (optimální zátěž 0.1-2.0 kg), balení 1ks 1 040

Isopuk 7 (optimální zátěž 5.0-7.0 kg), balení 1ks 1 040

Isorak / Isorak Mini                   Isorak 3 legs (1ks police, 3ks nohy /dle individuálního výběru) 12 690

Isorak 4 legs (1ks police, 4ks nohy /dle individuálního výběru) 14 390

Isorak Shelf samotná Isorak police, provedení černé a přírodní dýha dubu 6 590

Isorak Legs samotné Isorak nohy, set 3ks (135-165-205-245-305mm) 6 290

samotné Isorak nohy, set 4ks (135-165-205-245-305mm) 8 490

MADE IN ENGLAND  - 5 LET Záruka

Systém HiFi stolku s vysoce kvalitním řešením pro audio zařízení, indviduálně navolená 

výška (135-165-205-245-305mm) masivních hliníkových noh o průměru 40mm v černém 

anebo stříbrném provedení; provedení police: černé 30mm MDF anebo dubová dýha 

26mm MDF- rezonanční difuzní otvory(eliminace vibrace a průchod kabeláže); rozměry: 

Isorak police 650x560mm, Isorak Mini police 550x475mm; unikátní kuličkový kontakt 

jednotlivých spojů mezi patry; nosnost police max.100kg;

Přesný přesah a pozice přenosky jsou kritické pro dosažení náležité reprodukce, bez 

zkreslení a také opotřebení vinylu či samotného hrotu. AVID vyvinul počítačový program 

pro výpočet optimálního nastavení, s přihlednutím přesné geometrie ramene. Výsledkem 

jsou měřidla (universal, SME), jehož zrcadlový povrch činí všechny měření jednodušší a 

přesnější. Zrcadlový paralaxa efekt umožňuje eliminaci zaměřovacích chyb a poskytuje lepší 

osvětlení. Dva nulové body pro danou pozici nastavení jsou obklopeny souběžnými linkami, 

které tvoří tělo přenosky a nastavovaní je ze všech stran velice přesné.   

Precizní přístroj vyžaduje pečlivou instalaci, zvláště u závěsného provedení. Vodováha Level 

45 je vyrobena z nerezové oceli, dodávána ve dvou částech, nabízí přesné vyrovnání roviny 

a adaptér pro 45RPM. Lze použít jednotlivě anebo společně, což umožňuje nastavit 

vodováhu přes středovou hřídel! Navíc celková hmotnost Level 45 je přibližně 180g a lze 

spolehlivě seřídit i s běžícím talířem.

Na míru ušitý Isopuk je unikátní sloučenina Sorbothane v masivním hliníkovém plašťi, 

podložky jsou určeny pro snížení struktury vnášející vibrace a jeho nežádoucí účinky na 

audio signál. Vibrací trpí prakticky každý kus audio zařízení, nejškodlivější dopad májí jemné 

signály zdrojových komponentů jako jsou CD přehrávače a neizolované gramofony.  
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Příslušenství a doplňky MOC

Platform 

AVID vyvinul novou variantu směsi Sorbothanu, která je základem 

podložky pro maximální absorbci nechtěné vibrace HiFi a High End 

komponentů. Podložka umožňuje seřízení roviny. Rozměry: 

450x385x40mm, váha: 2,5kg, max.nosnost: 50kg; provedení černé 

a přírodní dýha dubu

6 590

AVID Kabely MOC

SCT Reference  RCA signálový referenční SCT Black RCA 2 x 0.5m 34 390

signálový referenční SCT Black RCA 2 x 1.0m 40 990

signálový referenční SCT Black RCA 2 x 2.0m 51 490

signálový referenční SCT Black RCA 2 x 3.0m 65 490

signálový referenční SCT Black RCA 2 x 4.0m 71 990

signálový referenční SCT Black RCA 2 x 5.0m 82 490

SCT Reference  XLR signálový referenční SCT Black XLR 2 x 0.5m 37 490

signálový referenční SCT Black XLR 2 x 1.0m 40 990

signálový referenční SCT Black XLR 2 x 2.0m 51 490

signálový referenční SCT Black XLR 2 x 3.0m 60 990

signálový referenční SCT Black XLR 2 x 4.0m 71 990

signálový referenční SCT Black XLR 2 x 5.0m 82 490

ASC Reference speakercable vícežílová zlacená měď, zemnící blok, ASC 2 x 1.5m 44 490

vícežílová zlacená měď, zemnící blok, ASC 2 x 2.0m 45 990

vícežílová zlacená měď, zemnící blok, ASC 2 x 2.5m 46 490

vícežílová zlacená měď, zemnící blok, ASC 2 x 3.0m 47 990

vícežílová zlacená měď, zemnící blok, ASC 2 x 5,0m 66 990

vícežílová zlacená měď, zemnící blok, ASC 2 x 7.0m 92 490

Adaptéry na gramofonové ramena dle výrobce MOC

Pro-Ject 9" montážní adaptér pro uchycení ramene Pro-Ject 9" 4 090

Rega 3 POINT M3.5 4 090

Rega RB250/300/600 montážní adaptér pro uchycení ramene Rega RB250/300/600 2 490

Jelco SA250T montážní adaptér pro uchycení ramene Jelco SA250T 2 490

Jelco SA750D montážní adaptér pro uchycení ramene Jelco SA750D 2 490

Linn ITTOK/EKOS montážní adaptér pro uchycení ramene Linn Ittok/Ekos 6 190

Linn kromě ITTOK/EKOS montážní adaptér pro uchycení ramene Linn kromě Ittok/Ekos 2 490

Dynavector DV507 3 090

Wilson Benesch 3 090

Tri-Planar montážní adaptér pro uchycení ramene Tri-Planar 5 190

Graham montážní adaptér pro uchycení ramene Graham 6 190

Naim Aro montážní adaptér pro uchycení ramene Naim Aro 16 390

Durand montážní adaptér pro uchycení ramene Durand 2 490

Ortofon TA-100 montážní adaptér pro uchycení ramene Ortofon TA-100 2 490

montážní adaptér pro uchycení ramene Rega  Point M3.5

montážní adaptér pro uchycení ramene Wilson Benesch

montážní adaptér pro uchycení ramene Dynavector DV507
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Adaptéry na gramofonové ramena dle výrobce MOC

SME 12" montážní adaptér pro uchycení ramene SME 12" 16 390

Vylepšení gramofonu na vyšší model (Upgrade) MOC

Acutus Upgrade vylepšení Acutus SP na model Acutus Reference SP 190 900

vylepšení Acutus SP na model Acutus Reference Mono SP 509 900

334 900

Sequel Upgrade 83 990

86 990

Diva SP Upgrade vylepšení Diva II na model Diva II SP 43 990

Ingenium Upgrade 8 090

Náhradní díly pro gramofony MOC

Acutus drive belt řemínek k motoru pro modely Acutus SP, 1ks 1 790

Avid drive belt řemínek k motoru pro Sequel, Volvere, Diva, Ingenium, 1ks 1 090

Suspension wrench 869

Suspension O-Rings (3)
3ks náhradních elastických kroužků pro uchycení 

zavěšení gramofonu (Acutus, Sequel, Volvere)
539

Motor Strap O-Ring (1) 539

Bearing Ball nosná kulička (u všech modelů AVID) 499

Replacement Sapphire náhradní safír (u všech modelů AVID kromě Ingenium) 6 090

Ingenium Plain Spindle/Sapphire náhradní jednoduchá hřídel/safír pro model Ingenium 6 090

Acutus Clamp náhradní středové přítlačné závaží pro Acutus 10 190

Sequel/Volvere/Diva/Ingenium Clamp
náhradní středové přítlačné závaží pro modely 

Sequel/Volvere/Diva/Ingenium
3 990

legenda
MOC  maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH

RP  recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu v Kč včetně DPH

*  NAGAOKA - lze dodat při objednávce šasi gramofonu AVID

Kč vč. DPH

1  - zesilovače, reproboxy 31

2 - od 1kg do 10kg 10

3 - od 10kg do 20kg 61

4 - od 20kg do 50kg 102
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ceník RP dle kategorie výrobků:

náhrádní klíč pro seřízení zavěšení gramofonu (Acutus, Sequel, Volvere)

náhradní elastický kroužek pro uchycení motoru k šasi gramofonu (Acutus)

vylepšení Acutus Reference SP na model Acutus Reference Mono SP

vylepšení Volvere na model Sequel (od výrobního čísla 2400)

vylepšení Volvere na model Sequel (do výrobního čísla 2400)

vylepšení modelu Ingenium o středové přítlačné závaží (Clamp) vč. hřídele se závitem


